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TWIJFELS NA DE BACHELOR

ZIT IK
HIER
WEL
GOED?

Twijfels over je
studie kunnen ineens
toeslaan, ook ver na
je eerste jaar. Maar
met een bachelor op
zak switchen naar een
andere universiteit of
master is zo eenvoudig
nog niet, waarschuwen
beleidsadviseur
Tamara de Bruin en
studieadviseur Ineke
Steenhoek: ‘Sta eerst
stil bij waarom je
twijfelt.’
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W

il ik eigenlijk
nog wel dokter
worden? Wat
voor carrière zie
ik voor mezelf,
en kan ik die
ambitie wel waarmaken? En zit
ik dan nog wel goed bij deze
opleiding, of op deze faculteit?
Twijfels over je studiekeuze en
loopbaan zijn normaal en
gezond: elke geneeskundestudent heeft ze weleens, bijvoorbeeld na het afronden van een
intensieve studieperiode, door
een paar slechte tentamencijfers,
een heftige gebeurtenis tijdens je
coschappen of gewoon omdat je
er pas gaandeweg de opleiding
achter komt waar je gelukkig van
wordt en wat voor ‘arts in spe’ er
in je zit. Maar wat als dat vooruitzicht je niet meer aanspreekt?
Beperkte mogelijkheden
‘Met alleen je bachelor geneeskunde zijn de mogelijkheden op
de arbeidsmarkt beperkt’, vertelt
senior beleidsmedewerker onderwijs en onderzoek Tamara de
Bruin van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU). ‘Dat komt omdat
de academische bachelor nog niet
zoveel waarde heeft voor werkgevers, in tegenstelling tot de
hbo-bachelor, die gericht is op de
beroepspraktijk. De academische
bachelor toont vooral aan dat de
afgestudeerde de noodzakelijke kennis en vaardigheden heeft

om aan een masteropleiding te
beginnen.’
Met de meeste bachelordiploma’s is het mogelijk te switchen
naar een master van een andere universiteit. Maar omdat bij
geneeskunde de doorstroommaster in stand is gehouden, is overstappen naar een andere geneeskundefaculteit doorgaans niet
mogelijk. De Bruin legt uit hoe
dat komt. ‘In het Raamplan Artsopleiding van de NFU staan de
inhoud en de algemene eindtermen van de opleiding tot basisarts beschreven, dat wil zeggen
de eisen die gelden voor de master. De bachelor is meer gericht
op doorstroming en dat is niet
een officieel ‘tussenstation’. Elke
universiteit vult het onderwijsprogramma namelijk op haar
eigen manier in en maakt daarbij
gebruik van ‘doorlopende leerlijnen’ over zes jaar. Zo legt de een
in de eerste jaren de nadruk op
theoretische vorming of wetenschap, terwijl je bij de andere al
vroeg in de opleiding coschappen
loopt. Per faculteit kan het dus
flink uiteenlopen welke kennis
en kunde je hebt met het behalen
van je bachelor.’

‘ER IS VAAK
VEEL MEER
MOGELIJK DAN
JE DENKT’

Andere richting
Toch is de bachelor geen diploma zonder waarde. Studieadviseur bij de faculteit geneeskunde van het UMC Utrecht Ineke
Steenhoek schetst de mogelijkheden: ‘Met de bachelor genees-

kunde kun je wel een master
volgen van een andere studierichting, bijvoorbeeld bedrijfskunde, beleid en management,
gezondheidswetenschappen of
een onderzoeksmaster biomedische wetenschappen. Opleidingen stellen daaraan soms aparte
voorwaarden en toelatingseisen,
bijvoorbeeld een premaster of
schakelprogramma om bepaalde
vaardigheden op te doen. Voor
een studie in het buitenland kunnen nog meer aanvullende eisen
gelden. Een andere optie kan zijn
om eerst eens een minor te volgen
in een andere richting. Zo kun je
ontdekken of dat kennisgebied
je aanspreekt en eventueel doorstromen in een masteropleiding
die beter past bij je ambities en
interesses.’
Maar voordat je je witte jas inlevert, adviseert Steenhoek om
eerst een bezoek aan de studieadviseur te brengen voor persoonlijk advies. ‘Soms blijkt in
een gesprek bijvoorbeeld dat het
om onterechte twijfels gaat en
het helemaal niet nodig is om te
stoppen of switchen. Of wil je,
voordat je aan de master begint,
een jaar iets heel anders studeren. Verder kan de studieadviseur
je verwijzen naar de studieloopbaanadviseur voor begeleiding
bij vragen over wie je bent, wat je
kunt en wat voor arts je wilt worden. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt – ook binnen de
opleiding geneeskunde.’

EERSTE HULP BIJ TWIJFEL
Heb je twijfels over je studiekeuze of je
toekomst? Neem dan contact op met de
studieadviseur van je faculteit. Bij alle
studieadviseurs kun je terecht op afspraak
en de meeste houden één keer per week ook
een open inloopspreekuur.

keuze voor een overzicht van alle mogelijkheden én films van bijna alle medische
beroepen. Of meld je aan voor de workshop
Co & Carrière bij het maken van een bewuste
keuze voor je vervolgopleiding via knmg.nl/
loopbaan.

Weet je wel zeker dat je arts wilt worden,
maar nog niet wat voor vervolgopleiding
je wilt doen? Kijk dan op knmg.nl/beroeps-

Wil je je oriënteren op andere mogelijkheden,
kijk dan eens op de website van De Geneeskundestudent. Onder Nieuws en standpunten

> Onderwerpen & Standpunten >
Bachelor-masterstructuur > Overzicht
masteropleidingen vind je een overzicht van
alle masteropleidingen die je kunt volgen
met je bachelor geneeskunde.
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van
een (tussen)jaar in het buitenland? Kijk dan
op wilwegwijzer.nl voor informatie over wat,
waar en hoe.

